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Název práce: 
Vliv kompetice na strukturu společenstev protist 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce byla literární rešerše současných pohledů na kompetici a jejího vlivu na 
strukturu společenstev.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce začíná obsáhlou rešerší pohledů na koexistenci a kompetici organismů. 
Následně shrnuje experimentální studie zabývající se kompeticí na vyšších 
organismech i na protistech. V závěru zdůrazňuje mezery poznání u protist a 
navrhuje další směr výzkumu. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka citovala všechny důležité publikace. I přes značnou složitost teoretických 
článků, autorka velice dobře zvládla citování relevantních údajů. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Z práce je patrné, že kompletování probíhalo v časové tísni, obsahuje drobné chyby a 
překlepy. Práci by také prospělo více obrazové dokumentace. 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
I přes drobné formální nedostatky (překlepy atd.) považuji práci za velice kvalitní. 
Zejména chci zdůraznit autorčinu schopnost zorientovat se v nelehkých teoretických 
publikacích. A poznatky z nich jasně a srozumitelně shrnout. Proto hodnotím práci 
výborně. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf    

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do středy 7. 9. 2016. Podepsaný posudek mi dejte před 
obhajobou do kastlíku u sekretářky, předejte osobně, nejpozději na obhajobě. Externisti 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 43.  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf

